
Vážení čtenáři, přinášíme vám no-

vé vydání Aktualit. Naším cílem je in-

formovat vás o důležitých změnách či 

připravovaných novinkách s dostateč-

ným předstihem. Snažíme se také, aby 

změny v IS, v místech, kde dochází k 

předávání dat s IS dodavatelů, byly co 

nejméně konfliktní. 

V letošním roce uspořádal Odbor 

několik akcí pro pověřené osoby, doda-

vatele osiv i širší zemědělskou veřej-

nost. Sešli jsme se na semináři i škole-

ních v Přerově nad Labem, proběhlo 

školení semenářských laboratoří pořá-

dané ve spolupráci s ČMŠSA, 

workshop ke zkoušení osiva zeleniny a 

školení pracovníků k provádění mecha-

nického rozboru sadby brambor.  

Všechny akce považujeme za vel-

mi přínosné nejen pro účastníky, ale i 

pro školitele z řad OOS. Kontakt s lid-

mi, kteří vykonávají stejnou činnost, 

výměna zkušeností v diskuzích,  rozši-

řuje pohled na problematiku, zlepšuje 

chápání věcí v souvislostech. 

Plánujeme v těchto aktivitách i 

nadále pokračovat, rozšiřovat počet 

témat, kterých se ve workshopech 

dotkneme. Uvítáme i náměty ze stra-

ny dodavatelů, pověřených osob. 

 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 
 

Slovo na úvod 
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Ročník 2018, číslo  4 

10. 10. 2018 

V minulých číslech letošního roku Aktualit jsme vás informovali: 

 

 

Areál ÚKZÚZ - Praha, Motol 

Změny v systému záznamů o množitelských porostech a 
možnosti najít informace na Portálu farmáře. 

               1/2018 

Možnosti podání žádostí o tisk mezinárodních návěsek přes 
Portál farmáře 

               1/2018 

Možnost vyplňování a zasílání Míchacích protokolů přes 
Portál farmáře 

               1/2018 

Informace k podávání žádostí o uznání množitelských po-
rostů 2018 

               2/2018 

Nové plomby na obaly RM - sadby brambor, použitelné i 
na vaky s osivem 

               2 a 3/2018 

Informace k podávání žádostí o uznání osiva 2018                3/2018 

Ceník - změny v poplatcích za úkony i proces pověřování a 
kontroly pověřených osob. 

               2 a 3/2018 
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Sklizňový rok 2019 -  první informace 

AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

Předplodiny u olejnin - posuzování meziplodin 

Od sklizňového roku 2019 se nebudou meziplodiny posuzovat jako předplodina při uznávacím řízení množitelských 

porostů. Povinností dodavatele však bude uvést tuto skutečnost v žádosti o uznání. 

Hodnocení odchylných typů u inkarnátu 

U odrůd inkarnátu se jako odchylné typy budou hodnotit pouze bíle kvetoucí rostliny. Odstíny růžové se nebudou 

posuzovat za odchylné typy. 

Šlechtitelský materiál - způsob uvádění v žádosti o uznání množitelského porostu 

Jediný správný způsob uvádění původu u šlechtitelského materiálu v žádostí o uznání množitelského porostu je 

„ŠL.MAT.“ 

 Digitalizace dokumentů a elektronické zasílání vydaných dokladů je stále horkým tématem v komunikaci 

mezi námi, tedy ÚKZÚZ a dodavateli osiv. Tyto požadavky postupně naplníme u všech přijímaných i odesílaných 

dokumentů a v celé šíři řešené problematiky. Každý typ podání bude mít své požadavky, odesílané dokumenty co 

nejvíce jednotný ráz. Od příštího roku přibyde na našich dokumentech ještě čárový kód jako identifikace odchozího 

dokumentu. 

Společně musíme usilovat o dodržování určitých pravidel při podávání žádostí a rovněž odesílání dokumentů má svá 

omezení. Celkově by však mělo dojít k urychlení toku informací. Aniž by se jakkoli změnily požadavky, uvedené v 

Aktualitách 2 a 3/2018, je třeba shrnout obecná pravidla:  

Podání žádostí podle správního řádu: 

- Analogová forma -  originály vytištěných žádosti s razítkem a podpisem dodavatele, popř. inspektora se  doručují 

poštou nebo osobně na pracoviště ÚKZÚZ 

- Digitální forma - hromadná zásilka - podání více žádostí prostřednictvím datové schránky. Hromadně naskenova-

né žádosti je zase třeba vždy doplnit jejich seznamem a zaslat pomocí DS. Toto platí i pro uznávání sadby brambor. 

- Digitální forma - jednotlivé podání - podání jedné žádosti prostřednictvím datové schránky. Tyto případy prosíme 

využívat jen v případech opravdu samostatných žádostí. 

Doklady na osivo 

Doklady na osivo—Uznávací listy, Rozhodnutí o neuznání, Protokoly a Posudky bude ÚKZÚZ vydávat pouze digi-

tálně a zasílat prostřednictvím datové schránky.   

U fyzických osob, které nemají DS, bude zachována písemná forma korespondence. 

Uznávací listy - nakonec  došlo k dohodě a bude se vydávat jednostránkový UL, na kterém budou uvedeny všechny 

požadované údaje pro spisovou službu, a to včetně čárového kódu. Vzhledem ke skutečnosti, že český jazyk je jazy-

kem EU, nebudeme nadále vydávat dvojjazyčné doklady, překlad základních údajů bude umístěn na webových 

stránkách ÚKZÚZ a odkaz bude umístěn v zápatí dokladu.  

Vzorky zasílané k vegetačním zkouškám musí rovněž doprovázet písemný doklad, a to nejlépe Žádost o odběr vzor-

ku, kterou si můžete stáhnout http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/formulare/uznavani-

mnozitelskych-porostu-a-osiva/zadost-o-odber-vzorku.html. 

Je-li zasíláno více vzorků, dodavatel přiloží i seznam zasílaných vzorků. 

Informace k podávání žádostí o uznání, žádostí o 

provedení vegetační zkoušky, vystavování a zasílání  UL 
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Workshopy 2019 

Kontroly pověřených laboratoří 

 V letošním roce proběhlo pravidelné školení pro pracovníky semenářských laboratoří, které bylo koncipová-

no více pracovně. V září měli možnost zelináři účastnit se tematického workshopu ke zkoušení osiva zeleninových 

druhů. Domníváme se, že výměna praktických zkušeností je velmi důležitá. Proto pro rok 2019 připravujeme dva 1-2 

denní workshopy:  

• Rozlišování semen obtížně identifikovatelných u zelenin 

• Zkouška vlhkosti - šrotování - možnost ovlivnění výsledku 

Informaci o termínech a možném počtu účastníků zveřejníme v lednu v Aktualitách 1/2019 a samozřejmě i na webu 

ústavu. Pokud by počet zájemců kapacitně převyšoval počet možných účastníků, bude navržen nový termín. 

Workshopy proběhnou v budově ÚKZÚZ, AVC Ruzyně, kde jsou pro tyto účely vhodné prostory. 

 Obdobně proběhla pravidelná školení pro pověřené přehlížitele. I z této problematiky by bylo možné uspořá-

dat pracovní setkání. Je tedy pouze na vás, jaká problematika by vás zajímala. Workshop můžeme zaměřit např. na 

posuzování odchylných typů u jednoho nebo více druhů nebo skupiny druhů nebo na některou nově pěstovanou 

plodinu apod. 

 Vaše názory a náměty na společná setkání nás zajímají…….  

 

 Nově od podzimu 2019 budou zasílána oznámení o termínu kontroly (pravidelného ročního auditu) pro-

střednictvím datové schránky. Vzhledem ke skutečnosti, že plán kontrol se stanovuje s jistým předstihem, mají kon-

trolované laboratoře možnost se termínu přizpůsobit. Změna termínu je možná pouze v odůvodněném případě.  

 Z každé kontroly laboratoře bude vyhotoven Protokol o kontrole, jehož součástí mohou být DOPORUČENÍ a 

ZJIŠTĚNÍ. Protože je toto novinka v provádění kontrol, následuje vysvětlení, jak těmito pojmy zacházet. 

DOPORUČENÍ vznikají na základě posouzení auditního týmu ke zcela konkrétním věcem. Cílem je zlepšení práce 

posuzované laboratoře, námět k racionalizaci apod. Vedoucí laboratoře uváží, jak doporučení použije. Při následují-

cím auditu pak seznámí auditory s řešením. 

ZJIŠTĚNÍ jsou závažné neshody v některé z činností laboratoře a je nezbytné je neprodleně odstranit. Obvyklá lhůta 

pro odstranění jsou 3 měsíce a vedoucí laboratoře oznámí odstranění neshody písemně vedoucí NRL OOS. 

Pověření přehlížitelé 

PŘIPRAVUJEME 

Pro období 2019 - 2020 připravujeme elektronické připojení i pro pověřené přehlížitele. Předpokladem je že jim budou 

elektronicky přidělovány záznamy o přehlídce, které nejprve odsouhlasí, že je přijali a po provedené přehlídce vždy 

vyplní a odešlou na ÚKZÚZ. 

POKYNY PRO ROK 2019 

Formuláře „Záznam o přehlídce množitelského porostu“ dostanou pověření přehlížitelé ještě v příští sezóně, tedy ve 

sklizňovém roce 2019. Dojde však ke změně, každý přehlížitel dostane pouze originál a žlutou kopii. Originál je urče-

ný po vyplnění ÚKZÚZ, kopie inspektorovi. Množitel neobdrží žádný doklad.  

Připomínáme, že každý přehlížitel zašle zpět ÚKZÚZ potvrzený seznam předávaných osvědčení, může 

tak učinit e-mailem a připojit skenovaný dokument. 



 

Metodika zkoušení sadby  

V současné době připravujeme me-

todiku zkoušení sadby, která by mě-

la být dokončena v lednu 2019. 

 Metodika zkoušení osiva 

Letošní aktualizace se připravuje, bude do-
končena ve druhé polovině roku. Na školení 
pracovníků semenářských laboratoří v červnu 
letošního roku byly novinky představeny. 
Pověřené laboratoře budou mít možnost si 
stáhnout pouze listy k výměně, ostatní zájem-
ci si mohou požádat o výtisky.  

Informace k objednání Metodiky: 

Zájemci mohou objednávat výtisk u Ing. 

Komárkové na Odboru OS v Praze, 

lea.komarkova@ukzuz.cz 

BD 

 

Odpovědi na Vaše dotazy: 

ÚKZÚZ  
ODBOR OSIV A SADBY  
Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

 

Telefon: (042) 257 294 246,  Fax:(042) 257 211 748,  E-mail: odbor.os@ukzuz.cz,  www.ukzuz.cz 
 

 

Nové plomby jsou ve výrobě. 
 

 Požadavky na nové plomby jsou předány do výroby. 

Tyto plomby jsou vhod-

né i k uzavírání vaků s 

osivem, a to v provo-

zech, kde se nepoužívá 

šití.  Své požadavky 

zasílejte na Ing. Leu 

Komárkovou, 

lea.komarkova@ukzuz.cz 

 V budoucnu předpo-

kládáme postupné zru-

šení kovových plomb. Veškerý adjustační materiál bude hra-

zený dodavateli. 

 

Zasílání Aktualit 
 

 Základní distribuce aktualit 

probíhá prostřednictvím ČMŠSA, ČBS a 

nově nyní i prostřednictvím                      

e-mailových zpráv. Pokud má někdo z 

dodavatelů, pověřených osob zájem 

tento občasník dostávat, může se obrátit 

na Ing. Terezu Kettnerovou, která zařa-

dí  žádanou adresu do seznamu. 

Kontakt: tereza.kettnerova@ukzuz.cz 

 

Návěsky - změna vzhledu 
 

 V souvislosti s novými požadavky, které přineslo 

rostlinolékařské nařízení EU a které v současné době intenziv-

ně diskutujeme dojde ke změně úředních návěsek. Doporuču-

jeme proto nevytvářet si zásoby větší než na 1. polovinu roku 

2019. 

Pověřené laboratoře  

 
Změny ve vedení 
  

Pověřené laboratoře  mají za sebou již poměrně vel-

ký kus cesty. Obnovený proces pověřování začal po 

roce 2000. Není tedy nic neobvyklého, že dochází k 

výměně pracovníků na všech úrovních  laboratoře. 

O těchto změnách je třeba co nejrychleji informovat 

Odbor OS. Není možné, aby laboratoř zůstala dlou-

hodobě  bez vedoucího či jeho zástupce.  

 Pracovníci OOS jsou připraveni poradit či 

neprodleně proškolit nového pracovníka, pokud 

jsou o této skutečnosti informováni. 

 V tomto ohledu považujeme rovněž za dů-

ležité doplnit i legislativní požadavky v novelách 

zákona i vyhlášky, které se právě připravují. Jejich 

součástí bude i revize požadavků na vzdělání pro 

vedoucí laboratoří a jejich zástupce.  

 

Rozšíření pověření 
  

 Vedení pověřené laboratoře může požádat 

o rozšíření pověření o nové zkoušky, popř. o zkou-

šení nových druhů. V takových případech se postu-

puje obdobně jako u pověření nového, jen s tím roz-

dílem, že se posuzuje vybavení a znalosti zaměřené 

pouze na předmět žádosti v mimořádném auditu na 

místě a provede se proškolení a přezkoušení také 

úzce zaměřené. 

Další pokyny a informace 

Volné listy s perforací  490,- Kč 

Kroužková vazba - 
včetně pevných desek 

580,- Kč 

Pravidelná roční aktu-
alizace - volné listy k 
výměně 

100,- Kč 
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Novela legislativy 
 

 Nové evropské předpisy vyvolaly potřebu novelizo-

vat zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění poz-

dějších předpisů, ale i prováděcí předpisy. Tyto změny se do-

tknou částečně i požadavků na výrobu sadby brambor. Kromě 

této skutečnosti se tak otevírá možnost upravit některé poža-

davky. 

 

Z navrhovaných úprav: 

1. Upravit výčet katastrů, které jsou zařazené v UPO.  

Rozšíření o nové katastry je možné za  těchto podmí-

nek:  

a) Nové KÚ se nachází uprostřed UPO 

b) Nové KÚ bezprostředně navazuje na stávající UPO 

 Zařazení nových katastrálních území bude provedeno 

po odsouhlasení v dotčeném katastru.   

2. Změny náležitostí úředních návěsek - změna uspořádá-

ní jednotlivých polí s ohledem na požadavky nového 

rostlinolékařského nařízení a další prováděcí akty k 

tomu dokumentu. 

3. Upravit maximální hmotnost partie sadby brambor na 

50 t. 

4. Zrušit legislativní požadavek na hodnocení mezerovi-

tosti v přehlídkách  porostů. V současné době se jedná o 

znak, pro který může být množitelský porost neuznaný 

a často se nemusí jednat o vadu, která by měla negativ-

ní vliv na sadbu brambor.  Je třeba přihlédnout i ke 

skutečnosti, že toto omezení se týká pouze  tuzemských 

producentů sadby. Stav množitelského porostu i s ohle-

dem právě na mezerovitost lze dobře postihnout i v 

celkovém stavu. 

5. Možnou úpravou by mohlo projít i nejvyšší povolené % 

obrostů. Při úpravě je třeba mít na paměti i omezený 

výběr desikantů v budoucnu. 

 

Novela zákona, ve které se bude předkládat i změna vymeze-

ných katastrálních území pro sadbu brambor, by měla být 

předložena na Ministerstvo zemědělství do konce listopadu. 

Ostatní úpravy se budou týkat novely vyhlášky č. 129/2012 

Sb., kde je na přípravu  delší časový prostor. 

 

 

Plomby a návěsky 

 
Plomby 
 

Nové plomby jsou ve výrobě a jen připomínáme 

způsob vedení jednoduché evidence: 

• základní evidence počtu přijatých (nakoupených) 

plomb 

• počet vydaných plomb na partii sadby – v knize 

partií nebo u evidence návěsek, NEevidují se čísla 

• čárový kód i číslo je vhodný  např. k využití v 

rámci skladové evidence u dodavatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návěsky 
 

Změna vzhledu v souvislosti s novými požadavky, 

které přineslo rostlinolékařské nařízení EU se do-

tkne i návěsek pro sadbu brambor. Přestože rostli-

nolékařský pas je na těchto návěskách již připojen, 

dojde k jinému uspořádání. Proto podobně jako u 

návěsek na osivo, doporučujeme nevytvářet si větší 

zásoby. 

Speciál 

BRAMBORY 


